
UCHWAŁA NR 980/XXXIV/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków na okres od  01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2016r. pozycja 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r. poz.139 ze zm.) Rada Miejska uchwala 
co następuje:

§ 1. 
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 
okres od dnia 01 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018r. opracowane przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Piasecznie Sp. z o.o., ogłasza taryfy w swojej siedzibie 
i na swojej stronie internetowej w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza
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Załącznik do Uchwały Nr 980/XXXIV/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24 maja 2017 r.

Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r. do cen i stawek opłat dolicza 
się podatek VAT w wysokości  8%

Tabela 1 
Zestawienie cen i stawek opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę  

wg taryfy obowiązującej 
do 30.06.2017

wg taryfy na okres
od 01.07.17 do 30.06.18

GRUPA 1
Gospodarstwa domowe       

 i podmioty użyteczności publicznej

GRUPA 2
Podmioty gospodarcze

WODA

Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 2 3 4 5

Dostawa wody
(zł/m3)

3,21        3,47 3,21 3,47
Opłata abonamentowa

(zł/m-c na odbiorcę)

- dla odbiorców rozliczanych
wg wskazań wodomierza

głównego (f-ra papierowa)
1,77 1,91 1,74 1,88

- dla odbiorców rozliczanych
wg wskazań wodomierza

głównego ( e-faktura )
0,87 0,94 0,84 0,91

- dla odbiorców rozliczanych
wg przeciętnych norm

zużycia wody
(f-ra papierowa)

      1,44       1,56       1,43       1,54

- dla odbiorców rozliczanych
wg przeciętnych norm

zużycia wody (e-faktura)
      0,54       0,58       0,53       0,57
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Zestawienie cen i stawek opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków 
wg taryfy obowiązującej 

do 30.06.2017
wg taryfy na okres

od 01.07.17 do 30.06.18
GRUPA 1

Gospodarstwa domowe
i podmioty użyteczności publicznej

GRUPA 2
Podmioty gospodarcze

ŚCIEKI

Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto
1 2 3 4 5

Odprowadzanie ścieków
(zł/m3)

8,25        8,91 8,25 8,91

Opłata abonamentowa
(zł/m-c na odbiorcę)

- dla odbiorców rozliczanych
wg wskazań wodomierza

głównego (f-ra papierowa)

3,51       3,79 3,53       3,81

- dla odbiorców rozliczanych
wg wskazań wodomierza

głównego ( e-faktura )

2,61 2,82 2,63 2,84

- dla odbiorców rozliczanych
wg przeciętnych norm

zużycia wody
(faktura  papierowa)

3,51 3,79 3,53 3,81

- dla odbiorców rozliczanych
wg przeciętnych norm

zużycia wody (e-faktura)

2,61 2,82 2,63 2,84

- dla odbiorców rozliczanych
wg wskazań urządzenia

pomiarowego lub wodomierza
będącego własnością odbiorcy

 (f-ra papierowa)

3,83 4,14 3,84 4,15

- dla odbiorców rozliczanych
wg wskazań urządzenia

pomiarowego lub wodomierza
będącego własnością odbiorcy 

(e-faktura)

      2,93       3,16       2,94       3,18
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Tabela 2 
 Zestawienie cen i stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

do miejskich urządzeń kanalizacyjnych przez Grupę 1 i Grupę 2 taryfowych odbiorców usług.

Lp. Wskaźnik zanieczyszczeń jednostka Wartość 
dopuszczalna

Cena netto za 
przekroczenie

1 Temperatura - opłata za przekroczenia każdego 1 0C  w m3 0C 35 1,00 zł/m3

2 Odczyn - opłata za przekroczenia 1 pH  w m3 pH 6,5-9,0 5,00 zł/m3

3 ChZT - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mgO2/dm3 900 7,50 zł/kg
4 BZT5 - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mgO2/dm3 490 13,78 zł/kg
5 Zawiesina ogólna - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mg/dm3 460 14,67 zł/kg
6 Azot amonowy - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mgNNH4/dm3 60 112,50 zł/kg
7 Azot ogólny - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mgNog/dm3 80 84,38 zł/kg
8 Fosfor ogólny - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mgP/dm3 20 337,50 zł/kg

niejonowe mg/dm3 20 15,00 zł/kg9 Substancje powierzchniowo czynne - opłata za 
przekroczenia 1 kg  w m3 anionowe mg/dm3 15 15,00 zł/kg

10 Węglowodory ropopochodne - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mg/dm3  15 450,00 zł/kg

11 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym - opłata za 
przekroczenia 1 kg  w m3 mg/dm3  100 67,50 zł/kg

12 Chlorki - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mgCl/dm3  1000 6,75 zł/kg
13 Siarczany - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mgSO4/dm3  500 13,50 zł/kg
14 Fenole lotne - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mg/dm3  15 5,00 zł/kg
15 Fluorki - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mgF/dm3 20 60,00zł/kg
16 Żelazo ogólne mgFe/dm3  10
17 Arsen mgAs/dm3 0,5
18 Bar mgBa/dm3 5,0
19 Rtęć mgHg/dm3  0,06
20 Miedź mgCu/dm3  1,0
21 Ołów mgPb/dm3  1,0
22 Kobalt mgCo/dm3 1,0
23 Chrom ogólny mgCr/dm3  1,0
24 Nikiel mgNi/dm3  1,0
25 Kadm mgCd/dm3  0,4
26

Metale ciężkie 
opłata za 1g 
przekroczenia 
w m3

Cynk mgZn/dm3  5,0

5,10zł/g
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Tabela 3
Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych parametrów ścieków wprowadzanych 

do miejskich urządzeń kanalizacyjnych przez Grupę 1 i Grupę 2 taryfowych odbiorców usług

Lp. Zasady naliczania opłat

1

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 14.07.2006r. (Dz.U. nr 136 poz. 964), wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 
ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ładunkiem tych zanieczyszczeń.

2 Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie 
temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych (poz. 1-2 z Tabeli 2).

3 Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych za  wskaźniki 
(poz. 3-15 z Tabeli 2) oblicza się za przekroczenie każdego kilograma ładunku w ściekach.

4
Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych za pozostałe 
wskaźniki (poz. 16-26 z Tabeli 2) oblicza się za przekroczenie każdego grama ładunku w ściekach.

5

Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków  do urządzeń kanalizacyjnych 
oblicza się, jako sumę opłaty za przekroczenie warunków dla temperatury, pH, metali ciężkich i opłaty za 
przekroczenie warunków za pozostałe parametry obliczone według tego wskaźnika, za przekroczenie 
którego opłata jest najwyższa.

6
Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy 
fizyko-chemicznej ścieków.
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Uzasadnienie

Zatwierdzenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm. ) oraz w związku z
rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ze zm.).
Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje, że taryfy opracowane zostały zgodnie
z wyżej wymienionymi przepisami, a wykazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i
odniesienie w ewidencji księgowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Piasecznie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 39, 05-50 Piaseczno .

Spółka określiła ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków w nowym okresie taryfowym na
poziomie ceny obecnie obowiązującej dla wszystkich odbiorców, tj.:
netto 3,21 zł /m³ wody
netto 8,25 zł /m³ ścieków sanitarnych.
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